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 المقدمة: .1

يوم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، سيدنا حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل 
 يكون امللك هلل، وبعد:

فموضوع األهلية من املوضوعات اهلامة يف احلياة، لكونه يبحث عن أهلية اإلنسان اليت يتوقف عليها 
تشريع األحكام من حيث صالحية اإلنسان لوقوع احلقوق املشروعة له أو عليه ومن حيث صالحيته ألداء 

كربى يف حياة اإلنسان حىت أصبحت ال بد منها يف   بعض األعمال الشرعية. هذا هو ما جعل لألهلية أمهية
األمور كلها، ألن كل شيء حىت يكون صحيحا مقبوال فال بد أن يكون القائم به أهال له، وإال فيكون إما 

 ضعيفا أو باطال مردودا.
وألّن رواية احلديث من األعمال اليت دعت النصوص الشرعية إىل القيام هبا، ومن ذلك قول النيب صلى 

َع ِمنَّا َحِديث ا، َفَحِفَظُه َحىتَّ يُ بَ لَِّغُه، فَ ُربَّ »وقوله:  (1)«بَ لُِّغوا َعِّنِّ َوَلْو آيَة  »اهلل عليه وسلم:  َنضََّر اللَُّه اْمرَأ  َسَِ
َأاَل لُِيبَ لِِّغ الشَّاِهُد ِمْنُكُم »...وقوله أيضا:  (2)«َحاِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو أَفْ َقُه ِمْنُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه لَْيَس بَِفِقيهٍ 

ذلك، سواء يف ذلك  رواية احلديث لينال بركةبعملية  يرغب يف القيام وألّن املسلم العاقل املميز (3)«.الَغاِئبَ 
الرجال والنساء، وال حاجة لالستفهام هل للكبار من الرجال والنساء أهلية يف رواية احلديث و الكبار والصغار 

ذلك لوجود كتابات كثرية بّينت أهليتهم لرواية احلديث بل إن أكثر األحاديث النبوية مروية من أم ال، و 
طريقهم، وأما بالنسبة لألطفال فإن مسألة روايتهم خمتلف فيها؛ فمن العلماء من جييزها ومنهم من مينعها 

                                                 
دار )بدون مكان(: ، 4، ج  3461، كتاب األنبياء، باب ماذكر عن بِّن إسرائيل، رقم احلديث: صحيح البخايمد بن إَساعيل البخاري، حم( 1)

 .170 ه، ص1422طوق النجاة، 
بريوت:  -، صيدا3، ج  3660، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم احلديث: سنن أيب داودسليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود،  (2)

 .322، )بدون تاريخ(، ص املكتبة العصرية
 .33، ص 1، ج  105، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم احلديث: صحيح البخايالبخاري،  (3)
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وة إىل يومنا هذا كانوا يشاركون ومنهم املتوسطون الراسخون فيها، ومعروف أّن األطفال املميزين منذ عصر النب
 الرجال والنساء يف أعمال اخلري، كالصالة والصيام واحلج وغريها.

بناء على ذلك كان البد من البحث يف أهلية الطفل املميز يف عملية الرواية احلديثية، ليتبني هل للطفل 
 َم ال؟املميز أهلية رواية احلديث أم ال؟ إن كانت له األهلية فلماذا؟ وإاّل فلِ 

كما أّن الكتابات يف هذا املوضوع قليلة جدا، فنجد أّن الدراسات حبثت يف أحكام الطفل املميز يف 
مسائل كثرية كشهادته ونكاحه وإمامته يف الصالة، والزكاة يف ماله وغري ذلك؛ لكن مل أجد من بينها موضوعا 

طريق ذكر مفهوم الرواية احلديثية وأقوال خاصا حبكم روايته للحديث النبوي. وانتهج يف بيان املوضوع عن 
العلماء وآرائهم فيها مبا يتعلق بالطفل املميز حىت تظهر لنا أهليته للرواية أو عدم ذلك، وذلك تيسريا للباحثني 

 والطالب وسائر الناس يف املسألة.
 روايةال ة مباحث بعد املقدمة، حيث كان املبحث األول حيتوي على مفهومأربعقسمت املقالة إىل 

الثالث والرابع فتشتمل على موقف العلماء من حتمل وأداء الثاين و ، وأما املبحث عند احملدثنيالتحمل واألداء و 
زين للطفل املميز حتمل احلديث وأداءه معا اجملو  يان عنب فيه ينالثا املبحث كانالطفل املميز للحديث حيث  

ومناقشة أدلتهم  أداء   و حتمالي على رأي املانعني للطفل املميز حيتو  ثالثالاملبحث ومناقشة أدلتهم يف ذلك، و 
زين للطفل املميز حتمل احلديث مث أدءه بعد البلوغ، مث اخلامتة فيحتوي على رأي اجملوّ  رابعيف ذلك، وأما ال

 وقائمة املصادر واملراجع.
 
 وم رواية الحديث والتحمل واألداءمفه :المبحث األول .2

 رواية الحديثالمراد باألول: المطلب  2.1
نقل ومحل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو  كما عرفها احملدثون هيرواية احلديث  

 (4)سناده إىل من عزي إليه بصيغة من صيغ األداء.إصفته اخلَلقية واخلُلقية مث أداؤه أو تبليغه إىل الغري عن طريق 
أن رواية احلديث فيها عمليتان: عملية حتمل احلديث وعملية أداء فمن خالل هذا التعريف السابق نفهم 

ال بد أن تكون له أهليتان: أهلية حتمل  ةيارو قوم بالقبل أن ي الراويوإذا كان األمر كذلك ف (5)احلديث.
   العمليتني.نْي اته إذا  فالكالم حول أهلية الرواي كالم حول أهليته لِ  (6)احلديث وأهلية أداء احلديث.

 : المراد بتحمل الحديثالمطلب الثاني 2.2

                                                 
 .26ص )بدون طبعة وتاريخ(، ، 1ج  )بدون مكان(، دار طيبة، ، شرح تقريب النووي تدريب الراوي يفعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ( 4)
 .2ص ، 21ج  ( )بدون مكان وناشر وطبعة وتاريخ ،شرح ألفية العراقيعبد الكرمي بن عبد اهلل اخلضري،  (5)
 .227، ص 1981ه /1401، 4، ط 1بريوت لبنان: دار الفكر، ج  ، أصول احلديث علومه ومصطلحهمد عجا  اخلطيب، حم (6)
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يطلق كلمة التحمل على أمور كثرية، منها: حتمل الشهادة، وحتمل الدية، وحتمل اإلمام خطأ املأموم عنه، 
واملراد بالتحمل يف علم احلديث هو: تلقي احلديث وأخذه عن الشيخ بطريق من طرق  (7)وحتمل احلديث.

 (8)التحمل.
كاتبة واإلعالم وهي: السماع والعرض )القراءة على الشيخ( واإلجازة واملناولة وامل وطرق التحمل مثانية،

يف كيفية خاصة هبا   اوهل ،وكل طريقة من هذه الطرق عبارة عن تلقي احلديث من احملدث والوصية والوجادة.
 (9)خذ.األ

مها: التمييز الشرطان ن ال بد من توفرمها يف كل من يقوم به، و ذاوهذا التحمل للحديث له شرطان الل
األشياء وتفضيل بعضها عن بعض مبا بني ل الفص يستطيع اإلنسان بههو الوعي واإلدراك التمييز و  .والضبط

ما  كون حمققا لِ لي احلديثمدركا واعيا أثناء تلقي أن يكون ب لَ املتحمِّ لزم ستيشرط وهو  (10)،مصلحتهيراه 
اشرتطه وأما الضبط فهو احلفظ يف السطور ويف الصدور من حني التحمل إىل وقت األداء،  .يؤدي أثناء األداء

 (11)احلديث متيقظا، غري مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه. ناقليكون ل

 المراد بأدء الحديثالمطلب الثالث:  2.3
والزكاة، وأداء الدين، وأدء الشهادة،  العبادة كالصالةعان، منها: أداء استعمل العلماء كلمة األداء يف م

هو: تبليغ احلديث  واملراد باألداء يف باب احلديث (12)واألداء يف قراءة القرآن، واألداء يف رواية احلديث.
 (13)وإلقاؤه للطالب بصورة من صور األداء، بصيغة تدل على كيفية حتمله.

                                                 
باب ) ،265ص ه ، 1427-1404، 2ط ، 10ج  الكويت: دار السالسل، ، املوسوعة الفقهية الكويتية ،ون اإلسالميةؤ وزارة األوقاف والش( 7)

 (.مواطن البحث
وانظر  ،186ص  ،1997ه /1417، 2ج   ،دار الكتب العلميةبريوت لبنان:  ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظارمد بن إَساعيل الصنعاين، حم (8)

 .227ص ، 1ج  ، أصول احلديث علومه ومصطلحه اخلطيب، عجا  أيضا:
، 15، ط 1لبنان: دار العلم للماليني، ج  -، بريوتومصطلحهاحلديث علوم ملعرفة هذه الطرق مع بيان شامل أنظر: صبحي إبراهيم الصاحل،  (9)

، ص 1997ه /1418، 3، ط 1سورية: دار الفكر، ج  -، دمشقمنهج النقد يف علوم احلديث، ونور الدين حممد عرت، 104-88، ص 1984
، وعجا  306-281، ص 1، )بدون مكان وناشر وطبعة وتاريخ(، ج  شرح اختصار علوم احلديث، وإبراهيم بن عبد اهلل الالحم، 214-222

 .244-233، ص 1، ج  أصول احلديث علومه ومصطلحهاخلطيب، 
رسالة ، "م1976األهلية، أطوارها أقسامها عوارضها وعالقتها بقانون األحوال الشخصية األردين لسنة (، "2008ه /1428)مد تيسري، نادي حم( 10)

 .16 ص، جامعة اخلليل، ماجستري
 .232 ، ص1، ج  أصول احلديث علومه ومصطلحهعجا  اخلطيب،  (11)
 .344 –327ص  ،2، ج  الفقهية الكويتيةاملوسوعة ، ون اإلسالميةؤ األوقاف والشوزارة  (12)
، ص 1، ج  منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرتانظر أيضا: ، و 104ص ، 1، ج  علوم احلديث ومصطلحهصبحي إبراهيم الصاحل،  (13)

222. 
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تقابلها أو تقرتن هبا صورة  -ذكرهااليت تقدم -ن صور التحمل وصيغ األداء مثانية كالتحمل، وكل صورة م
، ويقول فيما كان حتمله َساعا مثال: "َسعت يستعملها من يؤدي احلديث أثناء األداءف (14)،من صور األداء

 (15).فيما كان حتمله إجازة: "أجازين فالن" وهكذا يقولو أخربين" 

كل من يقوم بأداء احلديث، والشروط هي اإلسالم   وألداء احلديث أربعة شروط ال بد من توفرها يف
ألن الكافر يسعى يف هدم غري دينه ما احلديث أداء يف لة والضبط. اشرتط العلماء اإلسالم ادتكليف والعوال

زام لو إفهوأما التكليف  (16)وأحرى الكافر. ؤمنني باإلستيثاق من خرب الفاسق؛ن اهلل أمر املألو ستطاع، ا
وقد ، ان بأداء احلديث ألهنما غري مكلفنْي ، وعلى هذا فالطفل واجملنون ال يقومخطاب الشرعقتضى اإلنسان مب

واستعمل  عندهم مخسة؛األداء شروط مكان التكليف فكانت استعمل املتقدمون لفظي البلوغ والعقل 
فهي صفة راسخة يف النفس حتمل صاحبها على مالزمة  وأما العدالة (17).مااملتأخرون لفظ التكليف مكاهن

وأما الضبط فقد تقدم بيانه  (18)العلماء يف األداء. االتقوى واملروءة فتحصل ثقة النفس بصدقه، ولذلك اشرتطه
 يف شرطي التحمل.

 علماءفال ؛هذا، وكما رأينا مما سبق أن رواية احلديث فيها عمليتان: عملية حتمل احلديث وعملية أدائه
 باعتبار العمليتني فيما يتعلق بالطفل املميز انقسموا إىل ثالثة أقسام:

i. الرواية فعند أصحاب هذا الرأي جتوز  للطفل املميز، القسم األول يرى جواز كل من حتمل احلديث وأدائه
 يف مرحلة التمييز من طفولته. للطفل

ii. فعند أصحاب هذا ،  عن جواز أدائهالقسم الثاين يرى عدم جواز حتمل الطفل املميز للحديث فضال
 لطفل املميز بدون التفريق بني التحمل واألداء.الرواية مطلقا لالرأي ال جتوز 

iii.  ،القسم الثالث يرى جواز حتمل احلديث للطفل يف مرحلة التمييز وعدم جواز أدئه احلديث حىت يبُلغ
ثية للطفل املميز وال جيوز الركن الثاين فعند أصحاب هذا الرأي جيوز الركن األول من عملية الرواية احلدي

 (19)له.

                                                 
، احلديث علومه ومصطلحهأصول  ،حممد عجا  اخلطيب، وانظر أيضا: 104، ص 1، ج  علوم احلديث ومصطلحهصبحي إبراهيم الصاحل،  (14)

 .248، ص 1ج  
ص ه ، 1422، 1ج   ،مطبعة سفريالرياض:  ،نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثربن حجر العسقالين(، اأمحد بن علي )( 15)

247-251. 
، 2ط ، 1ج  ة، جممع البحوث اإلسالمي ، القاهرة:دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرينمد، حممد بن حمأبو شهبة،  (16)

 .31، ص 1985ه /1406
 .31، ص 1املرجع نفسه، ج  ( 17)
 .232-229، ص 1، ج  أصول احلديث علومه ومصطلحهعجا  اخلطيب، انظر أيضا: و  ،32 – 30، ص 1املرجع نفسه، ج  ( 18)
 .157 ص)بدون طبعة وتاريخ(، ، 9ج  )بدون مكان(، دار الفكر، ، اجملموع شرح املهذب حيىي بن شرف النووي، (19)
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 ديث وأداءه معا في مرحلة التمييزتحمل الح المجّوزون للطفل: نيالمبحث الثا .3
هناك من العلماء من يرون جواز حتمل احلديث وأدائه للطفل املميز قبل البلوغ، وقد حكى ذلك إمام 

 (20)غريهم.احلرمني والغزَايل وسائر اخلراسانيني ومجاعات من 

 المطلب األول: أدلتهم على الجواز 3.1
أن الرواية مبنية على املساحمة والتساهل ألنه احُتمل فيها أشياء  ستدل أصحاب هذا الرأي هبذه احلجج:ا

 فمن هذه األشياء: (21)ال حُتتمل يف غريها،
i. (22)على اخلط احملفوظ عند الراوي بدون السماع منه خبالف الشهادة. االعتماد 

ii.  وحنو ذلك كجواز أخذ الراوي األجرة  الرواية ال تُرّد بالتهمة بسبب القرابة أو الصداقة أو اخلصومةأن
 (23)فيما يروي وكإعادة منفعة الرواية على الراوي وكعدم اشرتاط الذكورة واحلرية والعدد يف قبوهلا.

خرى أن حيمل الطفل املميز هذا الرأي للطفل املميز أن يروي احلديث، وبعبارة أ هلذه احلجج أجاز أصحاب
 احلديث ويؤديه معا وهو يف مرحلة طفولته.

 مناقشة األدلةالمطلب الثاني:  3.2
بالنسبة إلجازة أصحاب هذا الرأي حتمل احلديث للطفل املميز فإن ذلك ال ينكر عليهم، بل حىت 

فإن ذلك ال ُيسّلم هلم، هلذه  وأما بالنسبة إلجازهتم له أداء احلديث قبل البلوغ( 24)مجهور العلماء على ذلك،
 احلجج:

i.  أصحاب هذا الرأي مل يعتربوا الشروط اليت وضعها احملدثون يف أداء احلديث، ولو اعتربوها ألسقطوا جواز
ذلك للطفل املميز ألن البلوغ من شروط األداء، وإذا كان البلوغ من شروطه فكيف جيوز للطفل املميز؟ هذا، 

احلديث هو أن األداء يتباين نوعا ّما عن حتمل احلديث، ألن جواز حتمل  وسبب اشرتاط البلوغ يف أداء
حبيث يشرتط يف التحمل التمييز والضبط فقط دون اإلسالم  لكافر؛احلديث للطفل املميز كجواز حتمله ل

                                                 
 .157، ص 9، ج  اجملموع شرح املهذب النووي، (20)
 مساحمة وتساهل يف الرواية. مثةأن بسبب املقارنة فرأوا  ،الشهادةهي  -حسب مالحظة الباحث -الرواية به أصحاب هذا الرأي غاية ما قارن ف (21)
، وحممد بن 377-376، ص 1994ه /1414، 6ج  ، )بدون مكان(، دار الكتيب، أصول الفقهالبحر احمليط يف مد بن عبد اهلل الزركشي، حم (22)

 .298، ص 1994ه /1415، 6، )بدون مكان(، دار الكتب العلمية، ج  مغِّن احملتا  إىل معرفة معاين ألفاظ املنها أمحد اخلطيب الشريِّن، 
عبد الرحيم ، و 377-372، ص 6ج  ، البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي، ، وانظر أيضا: 157، ص 9، ج  اجملموع شرح املهذبالنووي،  (23)

، 2ط ، 1ج  الرياض: مملكة العربية السعوية، دار املنها  للنشر والتوزيع،  ،()ألفية العراقي التبصرة والتذكرة يف علوم احلديثبن احلسني العراقي، 
 .394-393، ص 1، ج  النوويتدريب الراوي يف شرح تقريب والسيوطي، ، 117ص ه ، 1428

 .سيأيت الكالم عن ذلك إن شاء اهلل (24)
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غريه، ل من احلديث على املتحمِّل دون ا حُتمّ والبلوغ والعدالة، وذلك خلفة فائدة التحمل واقتصار االنتفاع مب
ألن الطفل حال صباه قد ال يلزمه العمل مبا محل، وال يؤديه إىل غريه فينتفع به الغري، وأن الكافر ال يؤمن مبا 
محل فيعمل به كما ال يؤديه إىل غريه حال كفره فينتفع به الغري، ولذلك مل يُغّلظ يف شروط التحمل، وأما 

نتفاع به عليه فقط بل جاوز إىل غريه حبيث تصري فائدته احلديث إىل الغري فإنه حينئذ ال يقتصر االأدى حني 
عامة لألمة ويصري شرعا، ولذلك اشرتط العلماء أن يكون القائم باألداء بالغ ا وُمْسِلم ا وعادال  حبيث يعلم بل 

وإذا علم ذلك  (25)ويتحقق أنه إذا قال كذبا يف أداء احلديث فإنه ارتكب إمثا  عظيما وسيعاقب على ذلك،
ال يؤدي إال ما أن و  -بعدم زيادة أو نقص على ما حتمل-ه سيلزم على نفسه أن ال يؤدي ويبّلغ إال احلق فإن

 ضبطه وحفظه أثناء التحمل. وهلذا كانت شروط األداء أكثر وأغلظ من شروط التحمل.
ii. غريها فساحموا  أما استدالهلم أن الرواية مبنية على املساحمة والتساهل ألنه احتمل فيها أشياء ال حتتمل يف

الطفل املميز أن يروي احلديث... فإن هذا أيضا تساهل منهم يف شأن احلديث، ملاذا؟ ألن احلديث شأنه 
فمجرد إجازهتم للطفل أداء  ،مثل ذلك عظيم لكونه شريعة عامة لألمة، ولذلك ال جيوز أن يتساهل فيه

 قبول الرواية صرحت وجواز أداء الطفل احلديث تساهٌل ألنه ليس مثة قاعدة من ضمن ما َسوها تساهال يف
املميز للحديث. وسبب وجود ما رأوها تساهل ومساحمة يف الرواية خبالف الشهادة يعود إىل اختصاص الرواية 

أن خبصائص ال توجد يف الشهادة، ألن الرواية تتعلق بالعام، وأما الشهادة فتتعلق مبعني خاص، وبعبارة أخرى 
وغريه على ممر األزمان، أما الشهادة فإهنا ختص املشهود عليه أو له، وال تتعدامها إال  الرواية تعم حكم الراوي

بطريق التَبِعّية، وِمن مَثّ كان باب الرواية أوسع من باب الشهادة، وأحكام األمر الواسع دائما متباينة عن 
ا فليس هناك تساهل فيها إذا أحكام الضّيق. فهذا هو سبب احتمال أشياء يف الروية ال حتتمل يف غريها، إذ  

 اعترب خصائصها اليت ال توجد يف غريها.
iii. وأن الرواية ال ترد بالتهمة لسبب القرابة  قوهلم أن الرواية يعتمد يف قبوهلا على اخلط بدون اشرتاط السماع

 يقال يف حتليل ذلك: ؛والصداقة... إىل آخر ما قالوا خالفا للشهادة
بالنسبة لالعتماد على اخلط بدون السماع والرؤية يف قبول الرواية خبالف الشهادة فسبب ذلك هو أن  -أ 

عصور الثالثة للرواية تعذرت شروط الصحيح يف األسانيد اليت يف خار  الصحيحني وغريمها من البعد 
ظ والضبط واإلتقان ن احلفعما يشرتط يف الصحيح م ُعْريٍ الكتب املعتمدة فكانت األسانيد ال ختلو من 

وقد جعل احملدثون الضبط نوعني: ضبط صدر وضبط   (26)عتماد على الكتب ال الرواة.فصار اال

                                                 
ا، َمْن َكَذَب َعَليَّ » قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: (25) ، كتاب اجلنازة، صحيح البخاريأنظر: البخاري،  «فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  ُمتَ َعمِّد 

 .80، ص 2، ج  1291باب ما يكره من النياحة على امليت، رقم احلديث: 
 .72، ص 1998ه /1418، 1، )بدون مكان(، مكتبة الرشد، ج  الشذا الفياح من علوم ابن الصالحإبراهيم بن موسى األبناسي،  (26)
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وأثبتت التجربة أن ضبط الكتاب أدق وأقوى من ضبط الصدر كما يقولون: ما ُحِفظ فَ ّر  (27)كتاب،
، ولذلك إذا كان احلديث خطا مكتوبا فإنه يؤخذ به ألن طرق حتمل -باعتبار األغلبية-وما ُكِتب قَ ّر 

والوجادة،  ومن بينها اإلجازة واملناولة واملكاتبة واإلعالم والوصية -كما سبق ذكرها-احلديث مثانية 
وكلها هذه الطرق عبارة عن هذه املسألة. ويقوي فكرة االعتماد على اخلط قول النيب صلى اهلل عليه 

َوَما هَلُْم اَل يُ ْؤِمُنوَن »َأيُّ اخْلَْلِق أَْعَجُب إِلَْيُكْم ِإميَان ا؟ قَاُلوا: اْلَمالَِئَكُة، قَاَل: : »وسلم حني يسأل أصحابه
مْ  َوَما هَلُْم اَل يُ ْؤِمُنوَن َواْلَوْحُي يَ ْنزُِل َعَلْيِهْم؟ قَاُلوا: فَ َنْحُن؟ قَاَل: »؟ َوذََكُروا األَنِْبَياَء، فَ َقاَل: «َوُهْم ِعْنَد َرهبِِّ

ُدوَن ُصُحف ا قَ ْوٌم يَْأتُوَن بَ ْعدَُكْم جيَِ »قَاُلوا: َفَمْن يَا َرُسوَل اهلِل؟ قَاَل: « وََكْيَف اَل تُ ْؤِمُنوَن َوأَنَا بَ نْيَ َأْظُهرُِكْم؟»
ألن هذا، وإذا مل يعتمد على اخلط يف الرواية بعد عصور الرواية فعلى ماذا يعتمد؟ ( 28)«.يُ ْؤِمُنوَن هِبَا

املرويات بعد تلك العصور استقرت يف الكتب املعروفة فصارت الرواية يف احلقيقة رواية عن الكتب ال 
 (29)الرجال.

كالقرابة والصداقة وانتفاع الراوي مبا يرويه وأخذه األجرة على الرواية وبالنسبة ملا قد يؤدي إىل التهمة   - ب
فإن سبب عدم انتفاء ذلك يف قبول الرواية هو أن الغالب على املسلمني مهابة الكذب على رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، وأن بني كثري من الناس ِإَحن ا وعداواٍت قد حتملهم على شهادة الزور خبالف 

ة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فلذلك مل ُتستبعد هذه احملتمالت يف الرواية لصعوبة تأثريها فيها الرواي
 خبالف الشهادة.

وأما بالنسبة لعدم اشرتاط العدد والذكورة واحلرية فإن سبب ذلك هو أنه قد ينفرد باحلديث راو  -  
م تلك املصلحة العامة خبالف فوات بل روايته لفات على أهل اإلسالفلو مل تق واحد أو امرأة أو عبد،

إىل غري لك مما سبب وجود التباين وهكذا  .حق واحد على شخص واحد يف احملكمة يف مسألة الشهادة
 بني الرواية والشهادة يف األحكام.

إذ ا فسبب وجود هذه التساهالت يف الرواية يرجع إىل وسعة باهبا وجماهلا أكثر من باب الشهادة، ألن 
مبىن حقوق اآلدميني يف مسألة الشهادة على التضييق مقارنة  مبسألة الرواية، فابُتِعد فيها كل ما جير إىل التهمة، 

                                                 
 .235، ص 1، ج  املعاصريندفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب أبو شهبة،  (27)
، وانظر أيضا: 52، ص 1985ه /1406، الكويت: دار األقصى، 1، ج  19، رقم احلديث: جزء ابن عرفةأبو علي، احلسن بن عرفة العبدي،  (28)

، 2، ط 1، )بدون مكان(، دار طيبة للنشر والتوزيع، ج  تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري(أبو الفداء، إَساعيل بن عمر بن كثري، 
 .167، ص 1999ه /1420

 .74-72، ص 1، ج  الشذا الفياح من علوم ابن الصالحاألبناسي،  (29)
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انتفاء  ا التهمة، فلذلك تُ ُوّسَع فيها، فلم ُيشرتط فيهاوأما الرواية فتقتضي شرعا عاما ال يتعلق مبعني، فتبعد فيه
، وال وجود العدد، والذكورة، واحلرية وال انتفاء انتفاع الراوي مبا يرويه، ومع ذلك فقد قيد العلماء الَقرابة واملعرفة

ذلك إذ ا فإن ما وإذا كان األمر ك (30)هذه احملتمالت بشرط أن ال تؤثر يف قبول الرواية، وأما لو تؤثر فال تقبل.
استدل به أصحاب هذا الرأي مما َسوه تساهال يف الرواية ليس له عالقة بالطفل املميز ألن ليس من األدلة 

 املذكورة ما صرح وجواز أدائه للحديث.
 
 تحمل الحديث وأداءه في مرحلة التمييز المانعون للطفل: ثالثالمبحث ال .4

هناك قوم من العلماء منعوا حتمل الطفل املميز للحديث قبل البلوغ ملناظر يروهنا يف ذلك. وهذا الرأي 
وجه للشافعية. ومن أصحاب الرأي ابن املبارك الذي كان يف بداية أمره يتوقف يف حتديث الصيب، ومنهم أبو 

لنجار يف ترمجته يف تارخيه أن حممد بن منصور حممد بن املنذر بن حممد املراكشي الفقيه الشافعي. وحكى ابن ا
 (31)متناع.أشد اال -حتملها وأدائها -املنذر كان ميتنع من الرواية 

 أدلتهم على المنعالمطلب األول:  4.1
i.  استدل أصحاب هذا الرأي بأن مشاخيهم ممن سبقوهم كانوا ال يفهمون ما َسعوا من األحاديث يف

ة لكل طفل. قال ابن املنذر: "مشاخينا ذلك البتّ  عدم جواز مرحلة التمييز من طفولتهم، ولذلك رأوا
 ( 32)َسعوا وهم صغار ال يفهمون، وكذلك مشاخيهم، وأنا ال أرى الرواية عمن هذه سبيله".

ii.  استدلوا أيضا بأن الطفل مظنة عدم احلفظ والضبط ألن غالب ما حيمله من احلديث يف مرحلة التمييز أو
أي ال يضبط ما حتمله يف  (33)ل ابن املنذر: "إن الطفل مظنة عدم الضبط"ما قبل التمييز ال حيفظه. قا

 صباه يف الغالب.
iii.  وكان أصحاب هذا الرأي يرون أن إحضار األطفال جمالس العلم قد يكون لقصد الربكة ال حلمل

 (34)احلديث.

 مناقشة األدلةالمطلب الثاني:  4.2

                                                 
، فتح املغيث بشرح ألفية احلديثمد بن عبد الرمحن السخاوي، حم، وانظر أيضا: 370، ص 6ج   ،البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي،  (30)

 .10ص ، 2003ه /1424، 2ج  مصر: مكتبة السنة، 
 .138، ص 2، ج  فتح املغيث بشرح ألفية احلديثالسخاوي،  (31)
 .138، ص 2املرجع نفسه، ج  ( 32)
 .138، ص 2املرجع نفسه، ج  ( 33)
 .313، ص 1995ه /1416ة(، ، )بدون طبع2ج  ، بريوت: دار الكتب العلمية، اإلهبا  يف شرح املنها علي بن عبد الكايف السبكي،  (34)
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املميز للحديث فإن ذلك غري منكر هلم كما أن اجلمهور على بالنسبة إلنكار أصحاب هذا الرأي أداء للطفل 
 الرأي، وأما منعهم للطفل املميز حتمل احلديث فال يسلم هلم ذلك هلذه احلجج:

i.  إذا اعتربنا قول أيب منصور املراكشي أنه ال يرى الرواية ممن َسع  يف الطفولة ألن مشاخيه َسعوا يف
 قابله أن بعض صغار الصحابة حتملوا أحاديث رسول اهلل يف طفولتهم الطفولة ومل يفهموا... ميكن أن يقال يف

وفهموها وقبلت رواياهتم بعد بلوغهم كما صنع الذين جاءوا من بعدهم. وقد شاع تعريف العلماء للطفل 
اجلواب. ولو كان الطفل املميز ال يفهم ما يسمعه ملا عرّفه  املميز أنه هو الذي يفهم اخلطاب وحيسن رد

 اء بالذي يفهم اخلطاب حىت حيسن رد اجلواب.العلم
ii.  وأما قوله أن الطفل مظنة عدم الضبط، يقال يف قابله أن األطفال على التفاوت، ومنهم من يضبط

غلب وحيفظ أكثر مما يضبط وحيفظ الكبري، ومنهم من ال، وعلى ذلك كانت طبيعة اإلنسان، بل يف أ
حيفظ اإلنسان ما رأى أو َسع أثناء الطفولة أكثر مما رأى أو َسع يف الكرب. وإذا شارك األطفال  تاالاحل

املميزون مع الكبار يف مشاهدة حادثة فإن األطفال حيفظون احلادثة أكثر مما حيفظها الكبار ألن ملكة الطفل 
 (35)يف احلفظ أقوى من الكبري.

م فإهنم أفرغ قلوبا وأحفظ ملا َسعوا، فمن أراد اهلل أن يتمه له وقد كان احلسن يقول: قدموا إلينا أحداثك
 (36)أمته.

: قال يل ابن شهاب الزهري وإلبن عم يل وآلخر معنا: ال تستحقروا أنفسكم وقال يوسف بن املاَجُشون
ارهم استشحداَث و ْعَضل دعا األ عنه كان إذا أعياه األمُر املحلداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن اخلطاب رضي اهلل

 (37)حِلدَّة عقوهلم. َوأَْنَشَدنَا َأْصَحابُ َنا اْلبَ ْغَداِديُّوَن:
 بِاْلَف  ت  َى الْ َم   ْرُزوِق ِذْه   نَ  ا ... ِإنَّ الْ َح َداثَ   َة اَل تَ   ْق ُص   ُر 
 فَ يَ ُف وُق َأْك   بَ   َر ِم ْنُه ِس   نَّ  ا ... لَ    ِك     ْن تُ    ذَكِّ   ي قَ       ْل   بَ       ُه 

                                                 
فقال له  ،كان ابن أيب حسني املّكي يدنيِّن"إَساعيل بن عّياش:  ومما يدل على ذلك قول  .12و  7ص ، 21ج   ،شرح ألفية العراقياخلضري،  (35)

ِإَذا مَجََع الطََّعاُم »فسألوه يوما عن حديث حدَّث به عن َشْهٍر:  ،إين أُؤّملهراك تُقّدُم هذا الغالَم الشامّي وتؤثره علينا، فقال: أصحاب احلديث: ن
ِإَذا مَجََع الطََّعاُم أَْربَ ع ا فَ َقْد  »فذكر الثالثة ونسي الرابعة، فسألِّن عن ذلك، فقال يل: كيف حدثُتكم؟ فقلت: حدثتنا َعن َشهر أنه « أَْربَ ع ا فَ َقْد َكُملَ 

َد اللََّه ِحنَي يَ رْ َكُمَل، ِإَذا َكاَن أَوَّلُُه َحاَل  ، َوَُسَِّي َعَلْيِه اللَُّه  ِحنَي يُوَضُع، وََكثُ َرْت َعَلْيِه اأْلَْيِدي، َومحَِ ومنه  .م، فقال: كيف ترْوين؟"فأقبل على القو « َفعُ ال 
لمة وسعيد، فلّما فرغنا جلسنا عن أيب س  ُذَؤابتان، فأملى يوما حديثا  يللف إىل الزهري، وأنا حديث السن و كنت أخت": ابن عيينةأيضا قول 

عن  : عن سعيد، وابن شهاب يسمع، فقال: ما تقول أنت يا صيب؟ فقلت :عن أيب سلمة، وقال بعضهم :نقابل، فاختلف القوم، فقال بعضهم
صل بني الراوي احملدث الفاأنظر: احلسني بن عبد الرمحن الرامهرمزي، . "ل يعَجب ِمن ضبطي ويضحك ِمن حلِّنفضممُت الكاف، فجع ،كالمها
 .196-195ص ه ، 1404، 3ط ، 1ج  بريوت: دار الفكر، ، والواعي

 . 192، ص 1، ج  احملدث الفاصل بني الراوي والواعيالرامهرمزي،  (36)
 . 193، ص 1املرجع نفسه، ج   (37)
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  (38)ونظم عبيد اهلل نفطويه قائال:
 أراين أنسى ما تعلمت يف الكرب  *   ولست بناس ما تعلمت يف الصغر
 وم ا العلم إال بال  تع ل م يف ال صبا   *   وما ال حلم إال بال  تحل م ف  ي الك  ب  ر

 با   *   أللفى فيه العلم كالن قش يف احلج رولو فلق القلب املعلم يف الص 
قال إَساعيل بن حيىي املزين: َسعت الشافعي رضي اهلل عنه يقول: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنني 

 ( 39)وحفظت املوطأ وأنا ابن عشر سنني"

 تكاد تصدقها ويف زماننا هذا كنا خري شهود على ذلك، ألننا ما زلنا نرى كثريا من األطفال يأتون بعجائب ال
فيوجد طفل حيفظ القرآن وعمره بني مخس  ا، وقد قيل: ليس اخلرب كاملعاينة،عقولنا لوال أن شاهدهْتا عيونن

 وإذا كان األمر كذلك فكيف حبفظ حديث الذي ال جتاوز كلماته عددا معدودا.  (40).سنوات وعشر
iii.  ،وأما ظن أصحاب الرأي أن إحضار األطفال جمالس العلم قد يكون لنيل الربكة ال لسماع احلديث

يقال هلم: نعم لقصد الربكة وَساع احلديث معا ألن من األطفال من َسعوا احلديث يف اجملالس ورووه بعد 
قوب بن إَساعيل مد بن يوسف احَلّمادي كان حيدث عن جده يعأبا عمر حمالبلوغ، ومن ذلك أن القاضي 

ولو كان إحضارهم لقصد الربكة فقط ملا حدثوا مبا َسعوا  (41)بن محاد حبديث لُّقنه وهو ابن أربع سنني.
حينئذ. وملاذا ال يكون لسماع احلديث مع ما عندهم من حجة أن بعض صغار الصحابة َسعوا أحاديث 

  (42)النيب صلى اهلل عليه وسلم بطفولتهم وأدوها بعد بلوغهم؟

 ردُّ العلماء على المانعين للطفل المميز تحمل الحديثالمطلب الثالث:  4.3

                                                 
 .509ه ، ص 1356، 5ج  مصر: املكتبة التجارية الكربى،  ،فيض القدير شرح اجلامع الصغريمد عبد الرؤوف بن تا  العارفني املناوي، حم (38)
)بدون جزء ، 1993ه /1413)بدون طبعة(،  ،مكتبة الثقافة الدينية )بدون مكان(،، طبقات الشافعينيإَساعيل بن عمر بن كثري، أبو الفداء،  (39)

 وصفحة(. 
وأمثلة األطفال يف ذلك كثرية يوجد بعضهم يف بالد العرب وبعضهم يف بالد إفريقيا وغري ذلك من بالد املسلمني، فمن األطفال: عبد اهلل  (40)

، الذي نال جوائز وتكرميات وثناء من كبار العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حممد بن صاحل العثيمن، وشيخ األزهر جاد اهلل حممد جرب
النوية،  والشيخ عبد اهلل الرتكي، وغريهم. حفظ هذا الطفل القرآن الكرمي وهو ابن سبع سنني، مث انتقل حلفظ احلديث الشريف، فبدأ حبفظ األربعني
صحيح مث أمت حفظ كتاب اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان وهو ال جياوز تسع سنني، مث حفظ خمتصر صحيح البخاري للزبيدي، وخمتصر 

واألطفال مثله   .مسلم للمنذري، ومنت املنظومة البيقونية يف علم احلديث، ومنظومة سلم الوصول إىل علم األصول، وغري ذلك وهو طفل مل يبُلغ
 كثري جدا موجودون يف كل أحناء العامل، ولوال ضيق اجملال لذكرُت كثريا منهم الذين هم حجة واضحة على قوة ذاكرة األطفال.

، 1ج  القاهرة/تونس: دار الرتاث/املكتبة العتيقة، ، اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، عياض بن موسى اليحصيبضي القا (41)
 . 64ص ، 1970ه /1379

املميزين يف رواية دور األطفال ’ملعرفة ومشاهدة األحاديث اليت َسعها صغار الصحابة بطفولتهم مث أدوها بعد مرحلة البلوغ أنظر رساليت:  (42)
 .من بداية الفصل الرابع إىل هنايته‘ احلديث النبوي دراسة نظرية وصفية
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كثري من العلماء قاموا بالرّد على الذين مينعون حتمل احلديث للطفل املميز وخّطؤا آراءهم يف ذلك، فمن 
السيوطي  العلماء اإلمام أمحد بن حنبل والرامهرمزي واخلطيب البغدادي وابن الصالح واإلمام النووي واحلافظ

 وغريهم كثري.
 قال اإلمام أمحد حني ذُكر له أن رجال قال ال جيوز َساع الطفل احلديث حىت تكون له مخسة عشر سنة:

 (43)"فكيف ُيصنع بسفيان ووكيع وحنومها" فأنكر القول وقال: "بئس القول".
وغ وروى بعده، ومنع وقال ابن الصالح: "يصح التحمل قبل وجود األهلية، فتقبل رواية من َسع قبل البل

 (44)من ذلك قوم فأخطؤوا".
( بعد البلوغ وال تقبل قبله وهذا هو الصحيح بل هو املميز الطفلما حتمله تُقبل )رواية وقال النووي: "

 (45)"الصواب وما سواه باطل
ما فيتُقبل رواية املسلم البالغ ما حتمله قبلهما، ومنع الثايَن )أي قبول رواية البالغ وقال النووي أيضا: "

 (47)وأكد السيوطي هذا القول للنووي يف شرحه للتقريب. (46)قبل البلوغ( قوٌم فأخطؤوا". هحتمل
 (48).وقال زين الدين: "منع من ذلك قوم وهو خطأ مردود عليهم"

وقال الرامهرمزي واخلطيب البغدادي: ولو كان السماع اليصح إال بعد العشرين لسقطت رواية كثري من 
أهل العلم، سوى من هو يف عداد الصحابة ممن حفظ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو صغري... فقد روى 

ن اهلجرة، وكذلك عبد اهلل احلسن بن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومولده سنة اثنتني م
بن الزبري بن العوام، والنعمان بن بشري، وأبو الطفيل الكتاين، والسائب بن يزيد، واملسور بن خمرمة، وروى 
مسلمة بن خَمَْلد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان له حني قُبض عشر سنني، وتزو  رسول اهلل صلى 

وهي بنت ست سنني، وبىن هبا وهي بنت تسع، وروت عنه ما حفظته  اهلل عليه وسلم عائشة رضي اهلل عنها
يف ذلك الوقت، وروى عمر بن أيب سلمة وعبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب وقرة ال ُم َزن ي ويوسف بن عبد اهلل 

                                                 
معرفة أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن عثمان بن عبد الرمحن، ابن الصالح، ، و 61، ص 1، ج  الكفاية يف علم الروايةاخلطيب البغدادي،  (43)

 .130ص (، 1986ه /1406)بدون طبعة(، )، 1ج  سوريا: دار الفكر / بريوت: دار الفكر املعاصر، ، الصالح(
 .128 ص ،1ج  ، معرفة أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح( ابن الصالح، (44)
 .157، ص9، ج  اجملموع شرح املهذبالنووي،  (45)
، ص 1985ه /1405، 1ج  تاب العريب، ، بريوت: دار الكالبشري النذير يف أصول احلديثالتقريب والتيسري ملعرفة سنن حيىي بن شرف النووي، ( 46)

54. 
 .413، ص 1، ج  تدريب الراوي يف شرح تقريب النوويالسيوطي،  (47)
 .182، ص 2، ج  توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظارالصنعاين،  (48)
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يف  بن سالم وحممود بن الربيع عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وممن كثرت الرواية عنه من الصحابة وكان َساُعه
 (49)الصغر أنس بن مالك وعبد اهلل بن عباس وأبو سعيد اخلدري.

وقال اخلطيب البغدادي أيضا: "وقال قوم: احلد يف السماع مخس عشرة سنة، وقال غريهم: ثالث عشرة، 
 (50)وقال مجهور العلماء: يصح السماع ملن سنه دون ذلك، وهو عندنا الصواب".

 

 المميز تحمل الحديث ثم أداءه بعد البلوغالـمجوِّزون للطفل : رابعالمبحث ال .5
ذهب مجهور العلماء إىل جواز حتمل الطفل املميز للحديث ألن له أهلية ذلك، وذهبوا إىل عدم جواز 

 (51)أدائه ِلما محل من احلديث حىت يبلغ مرحلة البلوغ.
‘ الفاصل بني الراوي والواعياحملدث ’وبالنسبة لتحمل الطفل املميز للحديث أورد الرامهرمزيُّ يف كتابه: 

‘ فتح املغيث بشرح ألفية العراقي’والسخاويُّ يف كتابه: ‘ الكفاية يف علم الرواية’واخلطيُب البغدادي يف كتابه: 
على جواز ذلك، فمنهم أمحد بن حنبل، واألوزاعي، وأبو  لذين دلت أقواهلم وأعماهلمأخباَر بعض العلماء ا

 كنْيٍ، ومحاد بن يزيد وغريهم.عاصم، وأبو نعيم الفضل بن دُ 
ومن العلماء من كان يرغِّب يف إحضار األطفال جملسه لسماع احلديث أو ُأحِضَر جملَسه طفل ومل ينكر 
ذلك بل أَسع الطفل احلديث، مثل عمرو بن دينار، وعبد اهلل بن أيب جنيح، وابن شهاب الزهري، وابن عيينة، 

وسليمان بن مهران األعمش، وعبد الرزاق، وأبو علي اللؤلؤي، وابن ومحاد بن سلمة، وابن أيب حسني املكي، 
 جريج، واملأمون، وأبوبكر بن املقرئ، وإَساعيل بن رجاء وغريهم.

ه مث بالتايل حّدثه بعد أن رأى ومنهم من ُأحِضر جملَسه طفل ليحدثه فأنكر ذلك بداية  ورفض أن ُيسمع
عبد القدوس بن احلجا  اخلَْوالين قد توفرا فيه، مثل: من الطفل ورأى أن شرطي التحمل السماع طاقة 

 وغريمها. (52)وعبد اهلل بن املبارك احِلْمصي أبو املغرية،
 والشافعي،ومن العلماء من كان قد َسع احلديث يف طفولته كسعيد بن عامر، وسفيان بن عيينة أيضا، 

بَ ري، والقاضي أيب عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد  وحفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، والدَّ
                                                 

، ص 1، ج  الكفاية يف علم الروايةاخلطيب البغدادي،  انظر أيضا: و  ،189، ص 1 ، ج احملدث الفاصل بني الراوي والواعيالرامهرمزي،  (49)
55-56. 

 .54، ص 1، ج  الكفاية يف علم الرواية اخلطيب البغدادي،( 50)
 .313، ص 2، ج  اإلهبا  يف شرح املنها السبكي، انظر أيضا: ، و 76، ص 1، ج  الكفاية يف علم الروايةاخلطيب البغدادي،  (51)
عنده  سنالكبار أن كان عبد اهلل بن املبارك يرغب عن حتديث الصيب كما سبق ذكر ذلك كان بالتايل حيدث الصبيان حىت كان بعض   بعد (52)

جييء هو و قِّن أحد، بليل مع أقراين، ال يسبرك ات َأسبق إىل حلقة عبد اهلل بن املبنعيد بن رمحة األصبحي: "كسمن ذلك قول ذلك، و  له ينكرون
اهلل أن يبلغ هبم. قال  ىء أرجى عندي منكم، أنتم كم تعيشون؟ وهؤالء عساألشياخ، فقيل له: قد غلبنا عليك هؤالء الصبيان فقال: هؤالمع 

 .194، ص 1، ج  احملدث الفاصل بني الراوي والواعيالرامهرمزي، أنظر: . "سعيد: فما بقي أحد غريي
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اهلامشي، والقاضي أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن األصبهاين، وإَساعيل بن َعّياش، وسعيد بن َرمْحة 
أمحد بن عبد الوهاب بن جَنَْدة ، و األصَبحي، وأيب جعفر حم مد بن عبد اهلل بن سليمان احلضرمي ال ُم َطنيَّ 

 (53)وغريهم.طي احلوْ 

 للطفل المميز التحمل: أدلتهم على جواز المطلب األول 5.1
i.  والعبادلة: عبداهلل بن عباس، وعبد اهلل بن  -ابِّن علي بن أيب طالب- أن صغار الصحابة مثل احَلسننْي

وغريهم من صغار الصحابة حتملوا  -رضي اهلل عنهم مجيعا-جعفر بن أيب طالب، وعبد اهلل بن الزبري 
 أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مرحلة التمييز من طفولتهم.

ii.  أن كثريا من هذه الصحابة حتملوا بعض األحاديث قبل البلوغ وبعضها بعد البلوغ، ومع ذلك أثناء
أدائهم لألحاديث مل يفرقوا بني ما حتملوا يف احلالتني للداللة على جواز ما قاموا به من التحمل قبل 

كان ِمن أكثر الصحابة رواية للحديث كأنس بن مالك وعبد اهلل بن من   الصحابة فيهم هذهالبلوغ، و 
 عباس وأيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهم.

iii. عملوا هبا من غري فرق ما حتملوا بة قِبلوا روايات صغار الصحابة و بعد الصحا أن العلماء الذين جاؤوا
ص منهم يف شيء من الروايات عن الوقت الذي تلقاها وما حتملوا بعد البلوغ، ومل يُنقل الفح بلوغالقبل 

قبل البلوغ  مما كان قبل البلوغ وما كان بعده، ولو كان التلقيالصحابة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
معترب وغري جائز مل يَغُفل الفحُص عن وقت التلقي للتمييز والتفريق بني اجلائز وغري اجلائز، ولو  غري

 (54)إمجاع الصحابة ومن بعدهم. ظاهرا، ومل ينقل. إذ ا فذلك ُفحص عن ذلك لُنقل
iv.  خاصة التابعني وأتباعهم ومن بعدهم كانوا حيضرون األطفال جمالس العلم و أن أهل العلم واحلديث

سبق ذكر أَساء و  يف هذه احلالة بعد البلوغ. األطفال ما َسعواهذه لسماع وحتمل احلديث، وقد أّدى 
 بعض من فعل ذلك.

v.  د فهم اخلطاب ور  قدرةأن شرطي التحمل مها التمييز والضبط. فالطفل املميز كما سبق هو الذي له
كان أيضا يضبط مضمون احلديث وال ينساه إىل وقت األداء فقد توفر   اجلواب ومتييز األشياء، وإذا

 تحمل؟المينعه عن  ذ ا فماذاشرطا التحمل فيه، إ
vi.  أداء بعض األعمال الشرعية اليت  هز لحبيث جيو  ناقصة للطفل املميزا أهلية أداء أن علماء األصول أجازو

فلذلك كان الطفل يشارك الكبار يف كثري األعمال الدينية ال من وجه فيها منفعة له وال تضره، 

                                                 
فتح املغيث السخاوي، ، و 64-60ص ، 1، ج  الكفاية يف علم الروايةاخلطيب البغدادي، انظر أيضا: ، و 198-193، ص 1ج   رجع نفسهامل( 53)

 .141-137، ص 2 ، ج بشرح ألفية العراقي
 .157، ص 9، ج  اجملموع شرح املهذبالنووي،  (54)
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، فُجّوز له أداء بعض األعمال املناسبة بطاقته كالصالة، لطاقة واالستطاعةبل من وجه ا (55)الوجوب
، عتكاف، وغري ذلكفيها، واألذان هلا، والزوا ، واالال عن دخوله يف صف الرجال واإلمامة فيها فض

 هذه األعمال. نوع  احلديث من حتملو ( 56).فيصح منه كل ذلك نافلة ويؤجر عليها
vii.  فالدراسات النفسية والرتبوية أثبتت أن الطفل يف مرحلة التمييز تنمو عنده الدوافع اإلجتماعية

كِّنه من أداء متُ  الطفل ذلك قدراٍت يفوّلد تف على ما حوله من احلوادث، فوالتعر والرغبات يف الظهور 
؛ ويكون عمله أحسن من بعض األعمال كما يؤديها الكبري بل يف معظم األحوال يفّوق الكبرَي يف أدائها

من ذلك سرعة حفظ احلوادث والكالم مع قوة احلفظ، فيوجد طفل حيفظ القرآن يف سن و  عمل الكبري،
وإذا كان األمر كذلك  (57)يف هذه املرحلة، كاملوطأ وغريه اكبري   امرحلة التمييز ويوجد من حيفظ كتاب

فضال عن حفظ للطفل  غالبا تكون كلماته عديدة ال يصعب حفظهاالذي احلديث كيف عن حفظ ف
 ؟ليت حتدث يف طفولته وهو حاضر شاهداحلوادث والوقائع ا

 يبدأ الطفل تحمل الحديث فيه: الوقت الذي المطلب الثاني 5.2
فالعلماء الذين يرون جواز حتمل الطفل املميز للحديث اختلفوا يف حتديد الوقت الذي يبدأ التحمل فيه، 
ومن العلماء من يرون اعتبار السن يف ذلك وعينوا سنا خاصا لتحديد ذلك، ومنهم من يرون عدم التحديد 

 بالسن. وميكن حصر اآلراء على النحو التايل:

 سن اخلامسالبلوغ الطفل : الرأي األول
فأهل الصنعة من الذين حددوا وقت بداية حتمل احلديث بالسن للطفل وحددوا السن خبمس سنني من 
العمر اعتبارا حبديث حممود بن الربيع كما ذكر ذلك القاضي عياض: "أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح 

ودليلهم هو أن هذا السن هو ُعُمر حممود بن الربيع حني عقل حديث  (58)فيه السماع للصغري خبمس سنني"،

                                                 
؛ أنظر: اهلييت، جماهد حممود إَساعيل يبلغ احللم.فالطفل املميز عند األصوليني خماطب بأصول الشريعة وفروعها وإن مل تكن واجبة عليه حىت ( 55)

، 2011، 11العدد ، 3مج  ،جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية" -دراسة وحتقيق-"رسالة يف أحكام املميز يف النكاح  ،اهلييت، فراس جميد عبد اهلل
  .88ص 

، 3ط ، 2ج   )بدون مكان(، دار الفكر، ،خمتصر خليلمواهب اجلليل يف شرح ، )احلطاب الرعيِّن( مد الطرابلسيحممد بن حم (56)
 اإلحرام باحلج والعمرة من الصيب. حتت مسألة ،480-479ص ، 1992ه /1412

طبقات إَساعيل بن عمر بن كثري، أبو الفداء، قال الشافعي: "حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنني وحفظت املوطأ وأنا ابن عشر سنني". أنظر: ( 57)
 )بدون جزء وصفحة(.، الشافعيني

 .62، ص 1ج   ،اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماععياض، القاضي ( 58)
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عقلُت من النيب صلى اهلل عليه وسلم جمة جمها يف وجهي وأنا ابن مخس »النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قوله: 
 (59)«".سنني من دلو

كتبون وذكر ابن الصالح: التحديد خبمس هو الذى استقر عليه عمل أهل احلديث املتأخرين، في
 (60)أو أحضر". ا  "َسع" وملن مل يبلغ مخسا "حضرالبن مخس فصاعد

 سن اخلامسالفوق : الرأي الثاين
يبدأ الطفل َساع احلديث وحتمله فيه فوق مخس سنني عند بعض العلماء خبالف القول  فالسن الذي

 األول، إال أن أصحاب هذا الرأي اختلفوا يف حتديد السن.
 (61)"وقال قوم: احلد يف السماع مخس عشرة سنة، وقال غريهم: ثالث عشرة".قال اخلطيب البغدادي: 

 (62)وقال حيىي بن معني: "حد الغالم يف كتابة احلديث أربع عشرة سنة أو مخس عشرة سنة".

 (63)وقال يزيد بن هارون: "مقدار الغالم عندنا يف احلديث ثالث عشرة سنة".

لعشر سنني ويرون أن ذلك هو السن الذي ينبغي للطفل أن وأما أهل البصرة فكانوا يكتبون احلديث 
 (64)جيلس ألخذ احلديث فيه.

 إعتبار التمييز والضبط يف الطفل دون السن الرأي الثالث:
فاجلمهور من العلماء يرون أن املعترب يف بداية حتمل الطفل للحديث هو متييزه وضبطه ال سنه وإن كان 

 الطفل دون مخس سنني.
هذا الرأي أمحد بن حنبل، فقد سئله عن الوقت الذي جيوز للطفل َساع احلديث، فقال: فمن أصحاب 

 (65)"إذا عقل وضبط".
قال ابن الصالح: "والذي ينبغي يف ذلك أن تعترب يف كل صغري حاله على اخلصوص فإن وجدناه مرتفعا 

وإن مل  ون مخس،د عن حال من ال يعقل فهما للخطاب وردا للجواب وحنو ذلك صححنا َساعه وإن كان

                                                 
 .26، ص 1، ج  77ري، رقم احلديث: ، كتاب العلم، باب مىت يصح َساع الصغصحيح البخاريالبخاري،  (59)
 .130، ص 1، ج  معرفة أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(، ابن الصالح( 60)
 .62و  61و  54، ص 1، ج  الكفاية يف علم الرويةاخلطيب البغدادي،  (61)
 .61، ص 1املرجع نفسه، ج   (62)
 .62، ص 1املرجع نفسه، ج   (63)
هذه األراء من القسم الثاين حتت الذين يرون جواز أورد الباحث وقد . 187، ص 1، ج  احملدث الفاصل بني الراوي والواعيالرامهرمزي،  (64)

باحث التحمل ألن الطفل يف هذه السنوات غالبا ال يكون بالغا، وألن أصحاب اآلراء مل يصرحوا مبنع جواز الطفل املميز لتحمل احلديث، فرأى ال
 قبل البلوغ.حتمل احلديث رجحان بناء آرائهم مع اجملوزين 

 .129، ص 1، ج  أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(معرفة ، ابن الصالح (65)
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يكن كذلك مل نصحح َساعه وإن كان ابن مخس بل ابن مخسني". ودعم ابن الصالح هذا القول قائال: "وقد 
بلغنا عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنني قد محل إىل املأمون قد قرأ القرآن ونظر يف 

 (66)أن ابن الربيع عقل احلديث السابق وهو ابن أربع سنني". الرأي غري أنه إذا جاع يبكي. وقد جاء يف رواية
وقال الرامهرمزي: "حكى يل حاٍك أن األوزاعي سئل عن الغالم: يكتب احلديث قبل أن يبلغ احلد الذي 

رَة بن جتري عليه األحكام؟ فقال: إ ذا ضبط اإلمالء جاز َساعه، وإن كان دون العشر، واحتج حبديث َسب ْ
َهاُمُروا أَْواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة ِلسَ » صلى اهلل عليه وسلم قال: َمْعَبد أن النيب  ،َوُهْم أَبْ َناُء َعْشرٍ  ْبٍع، َواْضرِبُوُهْم َعَلي ْ

نَ ُهْم يف اْلَمَضاِجع وهذه حكاية عن األوزاعي وال أعرف صحتها إال أهنا صحيحة اإلعتبار ألن ( 67)«َوفَ رِّقُوا بَ ي ْ
إمنا هو على وجه الرياضة ال على وجه الوجوب، وكذلك َكْتب احلديث إمنا هو  األمر بالصالة والضرب عليها

للقاء وحتصيل السماع، وإذا كان هذا هكذا فليس املعترب يف كتب احلديث البلوغ وال غريه، بل تعترب فيه احلركة 
 (68)والنضاجة والتيقظ والضبط".

صيله وضبطه وتقييده فمن حني يتأهل لذلك وقال ابن الصالح أيضا: "وأما االشتغال بكتابة احلديث وحت
وأما حديث حممود بن  صوص،ويستعد له، وذلك خيتلف باختالف األشخاص وليس منحصرا  يف سن خم

من مل يكن ابن مخس ال يدل على انتفاء الصحة فيالربيع فيدل على صحة ذلك من ابن مخس مثل حممود، و 
 (69)يز حممود رضي اهلل عنه".وال على الصحة فيمن كان ابن مخس ومل مييز متي

 الرأي الراجح
انطالقا من هذه اآلراء الثالثة، يرى الباحث أن الرأي الثالث )رأي اجلمهور( هو األنسب الذي ينبغي أن 
يُعترب يف بداية حتمل احلديث للطفل دون التقييد بالسن. فكلما كان الطفل مميزا وضابطا جاز أن يسمع 

 بلوغه.احلديث، مث يرويه بعد 
ومما يدل على أن املرجع هو التمييز ما ذكره اخلطيب البغدادي: "َسعت القاضي أبا حم مد األصبهاين 
قرئ ويل أربع سنني، فأرادوا أن يسمعوا يل 

ُ
يقول: حفظت القرآن ويل مخس سنني، وأحضرت عند أيب بكر امل
يل ابن املْقرئ: اقرأ سورة الكافرين، فقرأهتا، فيما حضرُت قراءتَه، فقال بعضهم: إنه َيْصُغُر عن السماع، فقال 

فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأهتا، فقال يل غريه: اقرأ سورة املرسالت، فقرأهتا ومل أغلط فيها، فقال ابن املقرئ: 
 (70)ََسِّعوا له والعهدة علي".

                                                 
 .131-130، ص 1املرجع نفسه، ج   (66)
 .133، ص 1، ج  495، رقم احلديث: ، كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الغالم بالصالةسنن أيب داود، أبو داود (67)
 .185، ص 1، ج  احملدث الفاصل بني الراوي والواعيالرامهرمزي،  (68)
 .131-129، ص 1، ج  معرفة أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(، ابن الصالح (69)
 .417-416، ص 1، ج  تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي، السيوطي (70)
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 (71)ا".وقال القاضي عياض: "أما صحة َساعه فمىت ُضِبط ما َسعه صح َساعه والخالف يف هذ
 (72) ونظم العراقي قائال:

 ُم     َم   يِّ      زَا  َوَردُُّه الْ      َج       َوابَ    ا ...بَ ِل الصََّواُب فَ ْهُمُه اخلِْطَابَا 
 (73)ونظم السيوطي قائال:

 ال ِسنَّ لِْلَحْمِل َبِل اْلُمْعَتبَ رُ  ...يَ ْقبَ ْلُه اجلُْْمُهوُر َواْلُمْشَتِهُر 
 قَ   ْد َض بَ طُ   وا َوَردُُّه الْ َج   َوابَ   ا ...تَ ْميِ ي زُُه َأْن يَ ْفَهَم الْ ِخطَاب َا 

وقال السخاوي مشرحا أللفية العراقي: "واحلق عدم التقيد بسن خمصوص، بل ينبغي تقييده أي طلب 
 (74)أهل للضبط".املرء بنفسه بالفهم ِلما يرجع إىل الضبط... فكتبه احلديث بنفسه مقيد بالت

وقال الصنعاين مشرحا لتنقيح األنظار: ")العربة( أي يف سن التحمل أو زمنه )بالعقل( أي بتعقل الراوي 
 (75)والتمييز ملا يرويه ال حبني معني ووقت متحد بني الرواة".

قال الدكتور إبراهيم الالحم: "الذي يرجحه األكثرون أن كل طالب خيتلف عن غريه، أو كل حاضر 
أو سنتني،  ية خيتلف عن غريه، فرب شخص مّيز وهو صغري، وُرّب شخص آخر مّيز بعده بسنةسماع للروالل

 (76)فالعربة بتمييز السامع نفسه".

 لطفل المميز حتى يبلغاألداء لأدلتهم على عدم جواز المطلب الثالث:  5.3
أدائه احلديث حىت إذا بلغ مرحلة العلماء الذين رأوا جواز حتمل الطفل املميز للحديث أمجعوا على منع 

 الذي هو الركن الثاين لعملية رواية احلديث. أهلية األداء البلوغ. إذ ا فعندهم ليس للطفل املميز
قال القاضي عياض: "وصح األخذ عنه )أي الطفل( بعد بلوغه إذ ال يصح األخذ عن الصغري ومن مل 

 (78)واّدعى القاضي اإلمجاَع يف ذلك. (77)يبلغ".
 :هي خالصة أدلتهم على املنع فها

                                                 
 .62، ص 1، ج  اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماععياض، القاضي ( 71)
 .125، ص 1، ج  احلديث )ألفية العراقي(التبصرة والتذكرة يف علوم العراقي،  (72)
 .59ص )بدون طبعة وتاريخ(، ، 1  ج)بدون مكان(، املكتبة العلمية، ، ألفية السيوطي يف علم احلديث، السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر( 73)
 .143، ص 2، ج  فتح املغيث بشرح ألفية العراقيالسخاوي،  (74)
 .182، ص 2، ج  تنقيح األنظارتوضيخ األفكار ملعاين الصنعاين،  (75)
 .279، ص 1، ج  شرح اختصار علوم احلديثإبراهيم الالحم،  (76)
 .62، ص 1، ج  اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، عياضالقاضي  (77)
 ،350ص )بدون طبعة وتاريخ(، ، 2ج  ، دار البشائر اإلسالمية بريوت:، التلخيص يف أصول الفقهعبد امللك بن عبد اهلل إمام احلرمني،  (78)
 .258ص )بدون طبعة وتاريخ(، ، 1ج  )بدون مكان(، دار الكتاب العريب، ، املسودة يف أصول الفقهآل تيمية، انظر أيضا: و 
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i.  مع أن الصحابة ما راجعوا الصبيان من الصحابة ألخذ ونقل ما َسعوا من النيب صلى اهلل عليه وسلم
 (79).مسيس حاجتهم إىل من خيربهم عن دقائق أحوال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وراء احلجب

ii. ولذلك ال بد من احلِفاظ عليه. ااألحكام منه يستنبط اليتدر اصثاين امللكونه  أن احلديث شأنه عظيم ،
ك يكون فلسبب احلفاظ عليه اشرتط العلماء البلوغ يف أدائه حبيث يكون القائم بأدائه مكلفا؛ ألن ذل

صلى اهلل عليه ن املؤدي حني يؤديه يعلم خطر الكذب على رسول اهلل صيانة حلرمة احلديث حبيث أ
 .يحذر ذلكف أو التساهل يف كالمهوسلم 

iii.  ،فإذا كان األمر يف الفاسق كذلك مع أنه من اجرتائه رمبا يتداخله يف األحايني أن رواية الفاسق ال تقبل
املؤاخذة يف العاقبة فالصيب الذي ال يردعه رادع ديِّن وال يؤاخذ مبا يبدر منه لكونه غري مكلف أوىل بأن 

 (80)ال تقبل روايته.
iv. وأن إقراره على نفسه ال يقبل، وإذا كان األمر كذلك فبأن ال  اهأن الشرع مل جيعل الطفل وليا يف أمور دني

 توىألن يف قبول روايته تنفيذ حم ؛يقبل خربه يف حق غريه أوىل وال سيما فيما يتعلق باحلديث الشريف
 81)على مجيع املسلمني. رويامل

 الوقت الذي يجوز أن يبدأ أداء الحديث فيهالمطلب الرابع:  5.4
أن العلماء الذين يرون جواز حتمل احلديث للطفل املميز اتفقوا على أن الطفل يؤدي سبق الكالم على 

ما حتمله من احلديث بعد البلوغ، وذلك صيانة حلرمة الدين وأحكامه ألن احلديث شريعة اهلل لعباده أنزهلا على 
العلماء البلوغ من شروط أدائه  وهلذا شرط  رسوله الكرمي، وألن يف قبول روايته تنفيذ ووالية على مجيع املسلمني،

كما سبق ذكر ذلك. وهذا البلوغ حيصل إما بعالماته املعروفة كاالحتالم واإلنبات واحليض واحلمل وحنوها أو 
 بالسن عند فَ ْقد العالمات.

فالسن الذي يفّضله العادية  عند تعذر ظهور عالمات البلوغوفيما يتعلق باستعمال السن يف البلوغ 
قالة يف بداية أداء احلديث هو سن الثامن عشر كما هو سن البلوغ عند احلنفية واملالكية، هلذه صاحب هذه امل

 احلجج اآلتية:
i.  مل يفسروها مبدة أقل من مثاين عشرة سنة، وأن اهلل  (82)‘أشده’أوال: أن املفسرين مع اختالفهم يف كلمة

لعظمة ما يتحملوه من  (83)بلغوا أشدهم يعطي األنبياء النبوة حينما -يف أكثر األحوال-سبحانه وتعاىل 

                                                 
انظر و  ،33ص ، 1997/ه 1418، 1ج   ،دار الكتب العلميةبريوت لبنان:  ،فقهالربهان يف أصول العبد امللك بن عبد اهلل إمام احلرمني، ( 79)

 .141ص  ،6، ج  البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي،  أيضا: 
 .311ص  2، ج  اإلهبا  يف شرح املنها السبكي، ، وانظر أيضا: 351، ص 2، ج  التلخيص يف أصول الفقهإمام احلرمني،  (80)
 .351، ص 2، ج  التلخيص يف أصول الفقهإمام احلرمني،  (81)
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شريعته، وهناك مشاهبة ومماثلة بني ُكُتب اهلل أو وحيه لألنبياء وبني احلديث، ألن منبع كليهما هو اهلل، 
وغرضهما واحد، فلهذه املشاهبة يرى الباحث أن سن الثامن عشر هو الوقت الذي يبدأ أداء احلديث 

 .وغ للطفلفيه عند تعذر ظهور أحد عالمات البل
ii. اعتناء ا ِلماِله، وهذا يف  (84)ثانيا: أن اهلل تعاىل مل يأمر بإعطاء اليتيم أو السفيه ماله حىت يبلغ أشده

حفظ النفس واملال، وأما رواية احلديث فهي حفظ للدين كله؛ وأن الدين حق اهلل، وحق اهلل أعلى 
 وأفضل من حق غريه.

iii. مل جيلسا ألداء العلم إال يف هذه املدة كما يف  (86)والشافعي (85)ثالثا: أن أئمة املذاهب األربعة كمالك
فلم جيلسا ألداء العلم إال يف األربعني  (88)وأمحد بن حنبل (87)حكم إعطاء اليتيم ماله، وأما أبو حنيفة

 من عمرمها كما هو سنة اهلل يف إتيان األنبياء النبوة يف أكثر األحوال.
iv. والرتبية يعّدون الطفَل  علماء النفسأن و  (89)،لوغ عند العلماءرابعا: أن هذا السن هو سن اليأس للب

بالغ ا إذا بلغ مثاين عشرة سنة من عمره، ومل حيكموا بذلك إال بعد حبوث ودراسات دقيقة عميقة وبعد 
 (90)مرعاة أحوال األطفال، ولذلك صرحت األمم املتحدة بأن هذه املدة هي سن البلوغ.

                                                                                                                                                    
، 15، وسورة األحقاف، اآلية 34، وسورة اإلسراء، اآلية: 22( جاءت يف أماكن كثرية يف القرآن مثل: سورة يوسف: اآلية: هُ دَّ شُ كلمة )أَ   (82)

 وغريها. 
، وكما كان األمر ، يف قصة موسى عليه السالم14، يف قصة يوسف عليه السالم، وسورة القصص، اآلية: 22أنظر: سورة يوسف: اآلية:  (83)

 .اهلل عليه وسلم فإنه أويت النبوة وبُِعَث إىل الناس ملا بلغ أربعني سنة من عمرهلنبينا حممد صلى 
 .82، وسورة الكهف، اآلية: 34ية: ، وسورة اإلسراء، اآل152أنظر: سورة األنعام، اآلية:  (84)
، حتت ترمجة مالك عالم النبالءأسري الذهيب، بن عثمان أمحد  هو ابن احدى وعشرين سنة. أنظر: حممد بنفاإلمام مالك جلس ألداء العلم و  (85)

 .154، ص 2006ه /1427، 7: دار احلديث، ج  : "ع"، القاهرة1مالك اإلمام  -1180بعنوان: 
: "آن لك أن تفيت"، والشافعي حينئذ ابن مثاين عشرة سنة أو ابن دون عشرين  -وهو أحد علماء الشافعي -قال مسلم بن خالد للشافعي  (86)

مية، ج  ، بريوت لبنان: دار الكتب العلآداب الشافعي ومناقبهمد احلنظلي، ل الثاين. أنظر: عبد الرمحن بن حماخلطيب البغداديُّ القو  سنة، ورجح
، طبقات الشافعينيإَساعيل بن عمر بن كثري، ، وأبو الفداء، 240، ص 8، ج  عالم النبالءأسري الذهيب، و  ،31-30، ص2003ه /1424، 1

 .وصفحة()بدون جزء 
، حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه أبومد أبو زهرة، عمره بعد موت شيخه محاد. أنظر: حماإلمام أبو حنيفة جلس ألداء العلم يف األربعني من  (87)

 .27-26، ص 1991، 1ج  القاهرة: دار الفكر العريب، 
مناقب اإلمام اجلوزي،  ة. أنظر: عبد الرمحن بن علي بن حممدسن نيأربعبلغ اإلمام أمحد بن حنبل مل ينصب نفسه للحديث والفتوى حىت  (88)

، القاهرة: دار بن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقههامد أبو زهرة، ، وحم257-256ه ، ص 1409، 2ط ، 1ج  جر، ، )بدون مكان(، دار هأمحد
 .36-35)بدون تاريخ(، ص ، 1ج  الفكر العريب، 

 .يةالكالسن الثامن عشر هو سن البلوغ عند احلنفية وامل (89)
 .125، ص (بدون تاريخ)اإلسكندرية: دار الفكر اجلامعي، ، املرأة والطفل وحقوق اإلنسانوائل أنور بندق،  (90)
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احلديث يف الدين رأى الباحث حسن التحكيم هبذا السن يف مسألة بداية وألمهية إذ ا باعتبار هذه احلجج 
أداء احلديث عند عدم ظهور أحد عالمات البلوغ يف الطفل، وذلك ليتمكن اإلنسان أداء ما حتمله من 

 احلديث يف طفولته بأحسن األداء.
 بذلك تتم عملية رواية احلديث.فحني أدى اإلنسان احلديث بعد البلوغ يسمى ما فعله رواية احلديث، و 

 
 لحديث وأدائه عند الباحثميز لالرأي الراجح في مسألة تحمل الطفل الم .6

م ما تقدم من آراء العلماء يف عملية الرواية احلديثية بالنسبة لتحمل احلديث وأدائه يف حق الطفل املميز 
، )القسم الثالث( ينتمي إىل رأي اجلمهورواحلجج اليت اعتمد كل من العلماء عليها ومناقشة احلجج فالباحث 

غريهم، كما أن  أدلةأقوى وأرجح من أدلتهم وهو أن حتمل احلديث جيوز للطفل إذا كان مميزا وضابطا ألن 
 هذا الرأي أيضا هو رأي أصحاب القسم األول من العلماء يف مسألة التحمل.

ر القائل بعدم جواز أداء الطفل املميز وبالنسبة ألداء احلديث فالباحث أيضا ينتمي إىل رأي اجلمهو 
للحديث حىت يبلغ ألن حججهم أقوى من حجج غريهم، كما أن ذلك هو رأي أصحاب القسم الثاين من 

 العلماء يف مسألة األداء.
 

 الخاتمة
الذي هنا انتهت هذه املقالة اليت ناقشْت موضوع أهلية الطفل املميز يف عملية الرواية احلديثية، وبينْت القدر 

. ومن أهم نتائج املقالة أن رواية احلديث تتألف من عمليتني: احلديثية يستحقه الطفل املميز يف عملية الرواية
عملية حتمل احلديث مث عملية أدائه. وبعد إيراد أقوال العلماء حول كل من التحمل واألداء وتتبع األقوال 

التحمل،  احلديث إذا توفرت فيه شرطايز له أهلية حتمل ومناقشتها ودراستها حتصلت املقالة على أن الطفل املم
ومها: التمييز والضبط، وأما أداء احلديث فليس له أهلية ذلك لعدم توفر شروط األداء فيه. إذ ا فال ميكن للطفل 
املميز أن يقوم بأداء احلديث إال بعد البلوغ. وتتم عملية رواية احلديث حني أدى البالغ ما حتمل من احلديث 

 يف طفولته. واحلمد هلل يف األوىل واآلخرة، والصالة والسالم على رسول اهلل.
 
 
 

 والمراجع:
 القرآن الكرمي، املصحف العثماين.
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 . )بدون مكان(. دار الكتاب العريب. املسودة يف أصول الفقهآل تيمية. )بدون تاريخ(. 
. أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(معرفة (. 1986ه /1406ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحان. )

 سوريا: دار الفكر وبريوت: دار الفكر املعاصر.
 .3، بريوت: دار صادر. ط لسان العربه (. 1414ابن منظور، حممد بن مكرم. )

. )بدون تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري((. 1999ه /1420أبو الفداء، إَساعيل بن عمر بن كثري. )
 .2مكان(. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط 
مكتبة الثقافة . )بدون مكان(. طبقات الشافعيني(. 1993ه /1413أبو الفداء، إَساعيل بن عمر بن كثري. )

  الدينية.
. دفاع عن السنة ورّد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين(. 1985ه /1406أبو شهبة، حممد بن حممد. )

 .2البحوث اإلسالمية. ط القاهرة: جممع 
. )بدون مكان(. مكتبة الشذا الفياح من علوم ابن الصالح(. 1998ه /1418األبناسي، إبراهيم بن موسى. )

 الرشد.
 دار طوق النجاة. .صحيح البخاري ه (.1422البخاري، حممد بن إَساعيل. )

 .2. )بدون مكان(. دار هجر. ط مناقب اإلمام أمحده (. 1409اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد. )
. )بدون مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل(. 1992ه /1412احلطاب الرعيِّن، حممد بن حممد الطرابلسي. )

 .3مكان(. دار الفكر. ط 
. بريوت: املكتبة املصباح املنري يف غريب الشرح الكبرياحلموي، أمحد بن حممد الفيومي. )بدون تاريخ(. 

 طبعة(.العلمية. )بدون 
. بريوت لبنان: دار الكتب آداب الشافعي ومناقبه(. 2003ه /1424احلنظلي، وعبد الرمحن بن حممد. )

 العلمية.
 . )بدون مكان وناشر وطبعة(.شرح ألفية العراقياخلضري، عبد الكرمي بن عبد اهلل. )بدون تايخ(. 

 . املدينة املنورة: املكتبة العلمية. روايةالكفاية يف علم الاخلطيب البغدادي، أمحد بن علي. )بدون تاريخ(. 
 .4. بريوت لبنان: دار الفكر. ط أصول احلديث علومه ومصطلحه(. 1981ه /1401اخلطيب، حممد عجا . )

 . )بدون مكان(.  دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد بن أمحد. )بدون تاريخ(. 
 . القاهرة: دار احلديث.سري أعالم النبالء(. 2006ه /1427عثمان. )الذهيب، حممد بن أمحد بن 

 . )بدون مكان(. دار الفكر.معجم مقاييس اللغة(. 1979ه /1399الرازي، أمحد بن فارس القزويِّن. )
. بريوت: دار الفكر. ط احملدث الفاصل بني الراوي والواعيه (. 1404الرامهرمزي، احلسن بن عبد الرمحن. )

3. 
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 . )بدون مكان(. دار الكتيب.البحر احمليط يف أصول الفقه(. 1994ه /1414شي، حممد بن عبد اهلل. )الزرك
 . بريوت: دار الكتب العلمية. اإلهبا  يف شرح املنها (. 1995ه /1416السبكي، علي بن عبد الكايف. )

 ريوت: املكتبة العصرية.ب-. صيدا سنن أيب داودالسجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث. )بدون تاريخ(. 
 . مصر: مكتبة السنة.فتح املغيث بشرح ألفية احلديث(. 2003ه /1424السخاوي، حممد بن عبد الرمحن. )

. )بدون مكان(. املكتبة ألفية السيوطي يف علم احلديثالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. )بدون تاريخ(. 
 العلمية. )بدون طبعة(.

. )بدون مكان(. دار تدريب الراوي يف شرح تقريب النوويأيب بكر. )بدون تاريخ(. السيوطي، عبد الرمحن بن 
 طيبة. 

. )بدون مغِّن احملتا  إىل معرفة معاين ألفاظ املنها (. 1994ه /1415الشريِّن، حممد بن أمحد اخلطيب. )
 مكان(. دار الكتب العلمية.

 .15. بريوت لبنان: دار العلم للماليني، ط علوم احلديث ومصطلحه( 1984الصاحل، د. صبحي إبراهيم. )
. بريوت لبنان: دار توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار(. 1997ه /1417الصنعاين، حممد بن إَساعيل. )

 الكتب العلمية.
 . الكويت: دار األقصى.جزء ابن عرفة(. 1985ه /1406العبدي، أبو علي، احلسن بن عرفة. )

-. الرياضالتبصرة والتذكرة يف علوم احلديث )ألفية العراقي(ه(. 1428احلسني. )العراقي، عبد الرحيم بن 
 .2السعودية: مكتبة دار املناهج للنشر والتوزيع. ط 

. نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثره(. 1422العسقالين، أمحد بن علي )ابن حجر(. )
 مطبعة سفري.الرياض: 

. بريوت: دار الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية(. 1987ه /1407بن محاد اجلوهري. )الفاراريب، إَساعيل 
 .4العلم للماليني. ط 

 .8. بريوت لبنان: مؤسسة الرسالة. ط القاموس احمليط(. 2005ه /1426الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب. )
. بريوت لبنان: ت أهل األثرشرح خنبة الفكر يف مصطلحاالقاري، علي بن )سلطان( حممد. )بدون تاريح(. 

 دار األرقم. )بدون طبعة(.
 . )بدون مكان وناشر وطبعة(.شرح اختصار علوم احلديثالالحم، د. إبراهيم بن عبد اهلل. )بدون تايخ(. 

. مصر: املكتبة فيض القدير شرح اجلامع الصغريه (. 1356املناوي، حممد عبد الرؤوف بن تا  العارفني. )
 التجارية الكربى.

. التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث(. 1985ه /1405النووي، حيىي بن شرف. )
 بريوت: دار الكتاب العريب.
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 . )بدون مكان(. دار الفكر. )بدون طبعة(.اجملموع شرح املهذب النووي، حيىي بن شرف. )بدون تاريخ(.
(. "رسالة يف أحكام املميز يف النكاح 2011فراس جميد عبد اهلل. )اهلييت، د. جماهد حممود إَساعيل؛ اهلييت، د. 

 .88. ص 11. العدد 3، اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية" -دراسة وحتقيق-
. اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع(. 1970ه /1379اليحصيب، القاضي عياض بن موسى. )

 املكتبة العتيقة.القاهرة/تونس: دار الرتاث/
دار الكتب . بريوت لبنان: الربهان يف أصول الفقه(. 1997ه /1418إمام احلرمني، عبد امللك بن عبد اهلل. )

 .العلمية
دار البشائر . بريوت: التلخيص يف أصول الفقهإمام احلرمني، عبد امللك بن عبد اهلل. )بدون تاريخ(. 

 )بدون طبعة(. اإلسالمية.
(، "األهلية أطوارها أقسامها عوارضها وعالقتها بقانون األحوال الشخصية 2008ه /1428، )تسري، نادي حممد
  م"، رسالة ماجستري، جامعة اخلليل.1976األردين لسنة 

 .3. دمشق سوريا: دار الفكر. ط منهج النقد يف علوم احلديث( 1997ه /1418عرت، نور الدين حممد. )
 . القاهرة: دار الفكر العريب. )بدون تاريخ(.وعصره آراؤه وفقههابن حنبل حياته حممد أبو زهرة. 

 . القاهرة: دار الفكر العريب.أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه(. 1991حممد أبو زهرة. )
. الكويت: دار السالسل. ط املوسوعة الفقهية الكويتيةه (. 1427-1404وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية. )
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